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আ�াহ তা’আলা বেলেছন: 

ُهم ۖ◌ مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه  ُهم َنْحَبهُ  َقَضىٰ  مَّن َفِمنـْ ُلوا َوَما ۖ◌ مَّن يَنَتِظُر  َوِمنـْ تـَْبِديًال  َبدَّ  

“ঈমানদারেদর মেধয্ এমন অেনক েলাক আেছ,  যারা আ�াহর সে� কতৃ �িত�িতেক সেতয্ পিরণত কেরেছ। ফেল 

তােদর কতক িনেজেদর হািদয়া েপশ কের িদেয়েছ আর কতক অেপক্ষায় আেছ। আর তারা (তােদর ই�ার েভতর) 

িকছুমা� পিরবতর্ন ঘটায়িন।” [সুরা আহযাব- ২৩] 

আ�াহর তাকদীর ও ফায়সালার �িত িব�াসী অ�র িনেয় এবং সৃি�জগেতর মােঝ আ�াহর নীিতর �িত আৎমসমিপর্ত মন 

িনেয় গত কেয়কিদন পেূবর্ আমরা একিট সংবাদ জানেত পাই েয,  আমােদর একিন� ব�ু,  আৎমমযর্াদাশীল মেনর 

অিধকারী,  উ�ত চির� ও ে�� ৈবিশে�য্র অিধকারী,  উ�ল তারকা,  বাহাদুর কমা�ার আবু খা�াদ আলমুহাি�স 

দুিনয়া েথেক িবদায় �হণ কেরেছন। আ�াহ তােক কবুল করুন,  তার �িত রহমত বষর্ণ করুন,  তােক ও তার 

পিরবারবগর্েক কলয্াণময় করুন এবং তােক আ�াহ েসই �িতদান দান করুন,  যা িতিন একজন মুজািহদেক তার জািতর 

পক্ষ েথেক িদেয় থােকন। 

আমরা এ �ােন আমােদর েশাকবাতর্া জানাি�,  তার স�ািনত পিরবােরর �িত,  তার শশুর তথা আমােদর মহান শায়খ 

মুজািহদ কমা�ার সাইফ আল- আদেলর �িত এবং তার সকল ে�� মুজািহদ ভাইেদর �িত। আমরা তােদর উে�েশয্ 

বলিছ: আ�াহ আপনােদরেক উৎতম শা�না দান করুন,  হারােনা শহীেদর জনয্ ে�� পরু�ার দান করুন আর আপনােদর 

উপর েয িচ�ার পর িচ�া ও দু:েখর পর দু:খ আপিতত হেয়েছ,  তার জনয্ আপনােদরেক তার েচেয় বহুগুণ েবিশ ৈধযর্ ও 

�শাি� দান করুন। কারণ আমােদর ি�য় ভাই আবু খা�ােদর মত েলােকর জনয্ েচাখ অ�েত �ািবত হওয়াই �াভািবক। 

আরিব কিবতার অথর্: 

েতামার জীবেনর শপথ! স�দ হারােনা িকংবা উট- বকির মের যাওয়া েকান িবপদ নয়। 

িবপদ হল,  েসই মিহরুেহর হািরেয় যাওয়া,  যার মৃতযু্েত অগিণত মানেুষর মৃতযু্ হয়। 

আমরা আমােদর হািরেয় যাওয়া শায়খেক সমসামিয়ক িজহােদর এক পতাকা এবং সুদঢ়ৃ ও সুউ� পবর্ত িহেসেব েপেয়িছ। 

আমরা তার বয্াপাের এমনটা ধারণা কির। তেব আ�াহই তার �কতৃ িহসাব রক্ষক। আমরা আ�াহর উপর কােরা পিব�তা 

বণর্না কির না। 

িতিন দুই দশক পেূবর্ আ�াহর পেথ িজহােদর উে�েশয্ েখারাসান (আফগািন�ান) এর পেথ রওয়ানা েদন। িহজরত ও 

পরবােসর জনয্ পথ অিত�ম কেরন। আ�াহর পেথ িজহাদ কেরন। তারপর তার কেয়কজন সহকমর্ীসহ ে�ফতােরর 

মাধয্েম পরীিক্ষত হন। অবেশেষ আ�াহ তােদরেক মু� কেরন। 

অত:পর তারা অ�চচর্া ও ধারাবািহক লড়াইেয় েলেগ যান। েস সময় আমােদর এ শহীদ ভাই আফগািন�ান,  ইরাক ও 

শােম সবর্দা মৃতযু্র িদেক েদৗেড় েযেতন। িহজরত করত আ�াহর যমীন অিত�ম করেত থাকেতন,  আ�াহর স�ি�র 

উে�েশয্ িনজ জীবনেক স�া কের েদন,  েযেকান যুে�র িবভীিষকাময় �ােন উেড় েযেতন,  মৃতযু্ ও হতয্ার স�াবয্ 

�ানগুেলােত িগেয় আ�াহর স�ি� কামনা করেতন। 
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অবেশেষ পিব� ভিূমর মািটেতও তার পদচারণা হয়। িতিন েসখানকার কােফর শ�র সে� লড়াই কেরন এবং েসই 

রািশয়ান আ�াসী েসনাবািহনীর িবরুে� যু� কেরন,  যােদরেক িন�াপ �াণ হতয্া েথেক েকান লাগামই িনবৃৎত করেত 

পাের না এবং িনরীহ নারী- িশশুেক দলব�ভােব িনধন করা েথেক েকান িকছুই বাধা িদেত পাের না। 

আমােদর হািরেয় যাওয়া ভাই িজহাদী েচতনা িব�ােরর কাজও করেতন। িতিন তার আেলাচনা,  িচ�া- ভাবনা ও 

কাযর্াবলীর মাধয্েমও িবিভ� িজহাদী ময়দােনর শ�ৈসনয্েদর েমাকােবলা কেরেছন। অবেশেষ কােলর চ� তােক ধের 

েফেল। ফেল গু�চরেদর চক্ষগুুেলা এবং নীচতুা,  িব�াসঘাতকতা ও গা�ািরর আ�লুগুেলা তার পযর্� েপৗেঁছ যায়। 

গা�াররা তােক এমন আকি�কভােব হতয্া কের,  েযভােব নখরিবিশ� িসংহেক আকি�ক আঘাত করা হয়।  ই�া িল�ািহ 

ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন। 

তেব আমরা এমন কথাই বলব,  যা মহান আ�াহেক স�� কের। িতিন আমােদর েগাপন ও �কাশয্ িবষয়স�েকর্ সময্ক 

অবগত। িতিনই আমােদর জনয্ যেথ� এবং িতিন উৎতম কমর্িবধায়ক। 

আমরা মুসিলম উ�াহ ও তােদর পেক্ষ �িতেরাধকারী যুবকেদর উে�েশয্ তােদর হািরেয় যাওয়া তারকা ও যুবকেদর 

আদশর্ সাইফ আল- আদেলর জনয্ েয েশাকবাতর্া জানাি�,  তা তার িব��তা,  উচুঁ মেনাবল ও সংকে�র জনয্ এবং 

তার সততা,  িন�া ও করুবানীর জনয্। 

আমরা তােদর উে�েশয্ েশাকবাতর্া �কাশ করিছ এমন এক �ােণর জনয্,  যার আৎমা িজহাদ ও ইসলােমর কাজেক �হণ 

কের িনেয়িছল। ফেল িতিন এমন েবাঝা ও উচ ুিহ�ত বহন করেতন,  যা রণা�েনর অেনক বাহাদুররাও পারত না। তাই 

আজ আমােদর িজহাদী ময়দােন আবু খা�ােদর অনপুি�িতর �ভাব বয্াপক। এই বাহাদুেরর িবেয়ােগর েভাগাি� অেনক 

িবশাল। যিদও এিটই আ�াহর নীিত,  যার �িত �িতিট সৃি�জীবই আৎমসমিপর্ত। 

তাই আমরা মহান আ�াহর িনকট �াথর্না কির,  িতিন আমােদর ভাই আবু খা�ােদর �িত তার রহমেতর বািরধারা ও 

ক্ষমার েমঘমালা বষর্ণ করুন। এর পরু�ার �রূপ েয,  িতিন এই �ীনেক সাহাযয্ করার জনয্,  তাওিহেদর কািলমােক উচঁ ু

করার জনয্ এবং মুসিলম জািত ও তােদর পিব� িনদর্শসমূহেক রক্ষার জনয্ িনজ স�দ,  জীবন,  সময় ও �ান- বুি�েক 

িবসজর্ন িদেয়েছন। 

আর আমােদর হািরেয় যাওয়া ভাইেয়র িবেয়াগ েবদনা কখেনাই আমােদরেক আমােদর েসই আবশয্কীয় দািয়� ভিুলেয় 

িদেব না-  অথর্াৎ আমােদর ভাইেদরেক অিবচলতার উপেদশ েদওয়া,  েখয়ানত ও গা�ািরর আ�লুগুেলা েথেক সতকর্ 

থাকা,  েকান ধরেণর ি�ধা- �� বয্িতত সরল পেথর উপর চলা অবয্াহত রাখা,  আৎমিব�াস ও উদয্মতার সােথ 

�াধীনতার লাল পেথ এিগেয় যাওয়া,  আ�াহর পেথ পণূর্ িজহাদ করা এবং এ পথেক েসভােব সংেশাধন করা,  েযভােব 

আ�াহ ভােলাবােসন ও স�� হন। 

এমিনভােব আমরা আমােদর ভাইেদরেক উপেদশ িদব,  তারা েযন শ�র কমর্চারী ও িব�াসঘাতকেদর উপর ইনসােফর 

তরবারী উেৎতালন কেরন। কারণ তােদর নীলনকশা সকেলরই পিরিচত এবং তােদর টােগর্টগুেলাও সকেলর জানােশানা। 

তারা নীচতুা ও গা�ািরর েক্ষে� আ�াহর সৃি�জীেবর মেধয্ সবেচেয় হীন ও িনক�ৃ। আর কােরা ভয়াবহতা ও ে�াধ 

উে�ককর কাযর্াবলী কােফরেদর িবরুে� যত েবিশ হয়,  তার িবরুে� গা�াির ও িব�াসঘাতকতাও তত েবিশ হয়। তাই 

ভাইরা েযন পিরপণূর্ েগাপনীয়তা অবল�ন কেরন,  েযন তােদর বয্াপাের েকউ েটর না পায়। 
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িবিভ� দু’ আ ও িযকেরর মাধয্েম আৎমরক্ষা �হণ করেবন। িনরাপৎতা িবষয়ক দািয়� ও কতর্বয্গুেলা পিরপণূর্ভােব পালন 

করেবন-  অথর্াৎ পণূর্ সেচতনতা,  পিরপণূর্ সতকর্তা ও অতয্াবশয্কীয় িনরবতা অবল�ন করেবন। েযন অিন�কারী শ�র 

েগােয়�ার ও িব�াসঘাতক চক্ষগুুেলার অিনে�র পথ ব� করা যায়। আর সকলেকই েস সকল গুরুতর িবষয়গুেলা েথেকও 

সতকর্ থাকেত হেব,  যা অবেহলার কারেণ হেয় থােক,  েযমন েগাপনীয়তা ফাস কের েদওয়া,  েয বয্াপাের িনেজর 

মতামত আেছ,  েস বয্াপাের তাড়াহুড়া করা,  পিরণিত,  ফলাফল ও বড় বড় তাৎপযর্গুেলার বয্াপাের িচ�া না করা। 

আর সকল উপেদেশর মূল উপেদশ হল,  তারা েযন কাকিুত- িমনিত ও করুআেনর বাণীেক আকেড় ধরার মাধয্েম ঈমানী 

��িত �হণ কের। কারণ েযেকান সময় আ�াহর সে� সাক্ষােতর মুহতূর্ আসেত পাের। 

আমরা অ�াহর িনকট �াথর্না কির,  িতিন আমােদর হািরেয় যাওয়া ভাই এবং তার সকল ব�ু ও সাথীেদর �িত তার 

অবািরত রহমত ও ক্ষমা বষর্ণ করুন এবং তার ও তােদর উপর তারঁ েনয়ামত ও অন�ুহরাজী েঢেল িদন। িন�য়ই িতিন 

এর মািলক ও এর উপর শি�মান। 

পিরেশেষ সম� �শংসা আ�াহর জনয্,  িযিন জগতসমূেহর �িতপালক। 

 

 

 

 

 

 

িযলহ� ১৪৪০ িহজরী 

আগ� ২০১৯ ইংেরিজ  


